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قراءة خمت�سرة يف تقرير موؤ�سر القراءة العربي1
                                                         
د. نجوى لغريس

د. أحمد أوزي

خال�سة التقرير

أوال: القراءُة مفتاُح املعرفة املرتبطِة بالّتنمية: 

القراءُة أداُة الحياة اليومية يف املجتمع املعارص، والسبيُل األوثق لتعزيز القدرات واملهاراِت 
واإلبداِع  االبتكار  مجال  يف  ا  أساسيًّ عاماًل  كْونها  جانب  إىل  واملِْهنية،  واالجتامعيِة  التواُصليٍة 
الواسع،  مبعناُه  التعّلم  أساَس  باعتبارها  املعرفة  حقول  عىل  العقل  نافذُة  والقراءُة  والتطوير. 
والتعّلِم الذايت بوجه خاص يف عرص تتجّدد فيه العلوُم واملعارُف واملعلومات بنَسٍق غرٍي مسبوق؛ 
تسيريها.  مقاليد  وامتالِك  ورسالته،  ومحيِطه  ذاِته  لَفهم  اإلنسان  وأداُة  العلوم  مفتاُح  وهي 
والقراءة تعد نقطَة انعتاق الفرد من براثن الجهل واالنطالق الفعيل يف مرشوع بناِء شخصّيته 
هنية والتعبريية، وتعميِق وْعيه بذاته وباآلخرين. وكّلام ازداد إقباُل  َغويِة والذِّ وتنميِة قدراته اللُّ
آفاُق رؤاه. وال تقف فوائُد  أفكارُه، وتوّسعت مدارُك عقله، وامتّدت  القراءة منَت  الفرد عىل 
القراءة عند الفرد فحْسب، بل تتعّداه أيًضا لَتنعكس عىل املجتمع كُكل؛ ألّن املجتمَع الذي يقرأ 
أفراُده يكون أكرَث قابليًة للتحّرر من قبضة التَبعيِة والهيمنٍة الخارجية، وأكرَث قدرًة عىل التصدي 
غامئية. فاملجتمُع الذي يقرأ »مجتمٌع ال ُيستعَبد وال يجوع«، ألنه مجتمٌع  ملخاطر التطرّف والدُّ

ظ، ومثّقٌف، ومَهّيٌأ إليجاد الحلول ملشاكَل اجتامعيٍة واقتصاديٍة وسياسيٍة عديدة.  متيقِّ

ثانيا: أرقاٌم ُمفزعة َتطرح نقاَط استفهاٍم كثرية: قراءٌة نْقدية

أكرُث األرقام املتداولة حول القراءة اسُتخِلَصت عرب مسوحاٍت ال تستند يف غالب األحيان إىل 
دراساٍت عميقٍة وموضوعية.لهذا فإن من املالحظات املهّمة التي ينبغي الوقوُف عندها:

ا« يبدو رقاًم مبالًَغا  - طريقُة احتساب األرقام: إّن الحديَث مثال عن »6 دقائَق قراءٍة سنويًّ
ا وَيبعث عىل الشّك ويطرح عدة تساؤالت عن أّي قراءٍة تتحّدث األرقاُم وأيُّ فئٍة ُعمرية  فيه جدًّ

وعّية.. تعني؟ هل مُتّيز بني القراءة ’النظامية والقراءِة الحرِّة الطَّ

1- برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 2016، تقرير مؤرش القراءة العريب، ديب.
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ـ أساليُب قياس القراءة:  الّتفاُوُت والتضارُب: يوجُد تفاُوٌت وأحياًنا تضارٌُب يف األرقام من 
مؤّسسٍة إىل أُخرى ومن مسٍح   إىل آخر. وهذا تأكيٌد عىل وجود اختالفاٍت يف املنهجّيات التي ال 

تنسجم مع ظاهرة القراءِة املعقدة.

ـ الجوانُب الوصفّية والطابُع الكّمي: تقترص غالبيُة املسوحات عىل جوانَب وصفّيٍة مهّمة، لكّنها ال 
ُتخّول فهَم الواقع وتشخيَص املعيقات املتعّلقِة بالقراءة؛ وبالّتايل ال تساعد عىل إحداث الّتغيرِي املطلوب. 

ـ األشكال الجديدة للقراءة: ال أحَد اليوم ُينكر الغزَو الكاسح للوسائط التكنولوجية وتأثريَها 
العميق يف فعل القراءة؛ وهذا يجعل بالرضورة كلَّ قياٍس للقراءة ال يأخذ بَعني االعتبار األشكاَل 

الجديدة للمحاميل اإللكرتونّية قياًسا منقوًصا ال يعكس الوجوَه الجديدة لفعل القراءة.

فون وباحثون  - خلفيُة نرش األرقام امُلربكة: مع اإلقرار برتاُجع القراءة يف العامل العريّب، مّثَة مثقَّ
ُكرُثٌ يرفضون اعتباَر هذا الرتاجع ’أزمًة’؛ وُيحّذرون من مغّبة الّتسليم مبا ُينرش من أرقام، وببناِء 

استخالصاٍت محِبطة حول اّتجاهات املواطن العريّب نحو القراءة. 

رغَم  الثقافية ومستوياِتها،  املامرسات  املقارنة حول  األبحاَث  أّن  ُيستخَلص  سَبق،  ماّم  انطالًقا 
ُشيوع األرقام واإلحصائيات حولَها، ال تزال يف مْهدها، ومل تنمو بعُد بالشكل الدقيِق واملوضوعي، 
حتى خارج املنطقة العربية. بيَد أّن الوعَي بحدود األرقام واالحرتازات املنهجية التي تحوم حولَها، 
يجب أاّل مَينع االعرتاَف بأّن وضَع القراءة يف املنطقة العربية غرُي ُمرٍض ويستدعي إعامَل النظر يف 
هذه األرقام بجدّيٍة عىل ما فيها من محاذير، والتعامَل معها؛ ال عىل أساِس أنها حقائُق ال يرتقي 

إليها الشّك، بل كأعراٍض أوَّلية تحتاج إىل فحٍص ِجّدي وتشخيٍص دقيق بوسائَل أكرَث موضوعّيًة.

املعرفية  الفجوة  تفاُقم مظاهر  أو عزوٍف عنها سيؤّدي حتاًم إىل  القراءة  أيَّ إهامٍل يف  إن 
د كياَن شخصّيته فحْسب،  ِف عن رْكب الحضارة. فإهامل اإلنسان العريب للقراءة ال ُيهدِّ والتخلُّ
الُهِوّية وضياِع  أّمَته، بحدوث عواقَب خطريٍة يف حارضه ومستقبِله؛ كفقدان  أيًضا  د  ُيهدِّ وإمنا 
املوروث التاريخي األصيل، وُضموِر األّمة وعجزِها عن إنتاج املعرفة وبناِء القدرات واملهارات 
ز. ويقتيض َتدارُُك االنتكاِس االهتامَم بظاهرة  املكينة يف التصنيع واإلنتاج وتحقيِق األداِء املتميِّ
العلميِة واملوضوعية حول أسبابها وُسُبِل تفادي آثارها  التساؤالت  القراءة ومشكالِتها، وطرَح 
السلبية؛ إذا كانت هناك إرادٌة حقيقية لدى صانعي القرار والجهاِت املعنية للعمل والتغيري يف 

اتجاه تنميٍة مستدامة؛ تكون املعرفُة محورَها ويكون اإلنساُن العريب مرتكزَها.

ثالثا: مبادراٌت عربيٌة كثرية للنهوض بالقراءة:

عهٍد  منُذ  العربية،  البلدان  بعُض  تشهدها  التي  بالقراءة،  للنهوض  املبادرات  مختلَف  لعّل 
قريب لهي بشائُر صحوة وُأوىل خطوات نحو سّد الفجوات وتجاُوِز القصور. 
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التي  الطموحُة  العريب”  القراءة  “تحدي  مبادرُة  تبقى  وغريِها،  املبادرات  أهمية هذه  عىل 
والتي خلقت حركّيًة  آل مكتوم،  راشد  بن  الشيخ محّمد  اإلمارات،  رئيس دولة  نائُب  أطلقها 
قرائيًة هامة يف كّل البلدان العربية من أكرب املبادرات يف التاريخ املعارص لتشجيع الطالب عىل 
القراءة؛ من خالل التزام أكرَث من مليون طالٍب عىل مستوى الوطن العريب املشاركَة يف قراءة 

خمسنَي مليوَن كتاٍب خالل كلِّ عاٍم درايس. 

»وهذه رؤيٌة فلسفيٌة سديدة، منطلُقها، كام قال الشيخ محمد بن راشد، أّن ”القراءة 	 
املعريف  االنفتاح  وتعزيز  الحضارية.  النهضة  مفتاح  املعرفة...واملعرفة هي  مفتاح  هي 
والثقايف يبدأ من الطفولة، وغرس حب القراءة يف نفوس الصغار هو غرس ألسس التقدم 

والتفوق لبلداننا.“ 

رابعا: أهميُة بناء مؤشرِّ عريب للقراءة	 

البلدان العربية؛ تتمّيز 	  َتفرض الرضورُة وضَع آلّيِة قياٍس عربية لرصد واقع القراءة يف 
بالقدرة عىل تشخيص عوائق القراءة. ومن خالل هذه اآللّية ُتوضع خطٌط واسرتاتيجياٌت 
ز التعاوُن بني األرسة واملدرسة ووسائل اإلعالم واملراكز  شاملة تتكامل فيها األدواُر ويتعزَّ

الثقافية؛ الكفيلِة ببناء جيٍل مثّقف، محبٍّ للقراءة، قادٍر عىل املبادرة والبناء. 

لتحديد 	  العربية  البلدان  القراءة يف  واقع  يغوص يف  للقراءة،   ٍ بناَء مؤرشِّ فإنَّ  لذلك،  تبًعا 
ل خطوًة ِجّديًة هامة يف  مة بهذا املنسوب، سُيشكِّ منسوب القراءة فيها والعوامِل املتحكِّ
اتجاه استعادِة مجد القراءة يف املنطقة ودورِها يف تحقيق نهضٍة فكرية، ومتكنٍي مجَتمعي، 

وتنميٍة مستدامة. 

مستوياِت  رْصد  والفّعالة يف  اإليجابيُة  املساهمُة  العريب  القراءة  مؤرش  شأن وجود  من  إن 
التنمية الثقافية يف البلدان العربية. 

خامسا: نتائُج مؤشرِّ القراءة وتحليُلها

1.املنسوُب اإلجاميل للقراءة 

العربّية  املنطقة  التي ُنرشت عن  لألرقام  العريب2 مغاِيرًة متاًما  القراءِة  نتائُج مؤرّش  جاءت 
سابًقا. فقد أظهرت مختلُف األرقام املسّجلِة إقبااًل ملحوًظا عىل القراءة لدى املواطن العريب، 

برَصْف النظر عن الوحدة املعتَمدة لقياس منسوب القراءة: 

ا، تراوحت األرقاُم بني 7.78 ساعة )يف الصومال( و63.85  - بحساب عدِد ساعاِت القراءة سنويًّ
ا.  ساعة )يف مرص(، مبعّدٍل عريّب ُيساوي 35.24 ساعة سنويًّ

2- أنظر تفاصيل عينة الدراسة يف نهاية خالصة التقرير.
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ا، َتراوح العدُد بني 1.74 و28.67؛ مبتوّسٍط عريب يساوي  - بحساب عدِد الكتب املقروءِة سنويًّ
أكرَث من16  كتاًبا يف الّسنة. 

2.منسوُب القراءة بحَسب مجال املقروء: داخَل مجال الدراسة والعمل أو خارَجه

كشفت املقارنُة اإلحصائية بني الوقت املخّصِص للقراءة املتعّلقِة مبجاالت الّدراسة أو العمِل 
ا، َتراوح العدُد بني 1.74 و28.67؛  وخارَجها عن أسبقّيٍة يف مستوى عدِد الكتب املقروءِة سنويًّ
أعىل  ل  الساعات، ُسجِّ الّسنة وعىل مستوى عدِد  كتاًبا يف  أكرَث من16   يساوي  مبتوّسٍط عريب 
ا( يف اإلمارات واألردن، وأدىن فارٍق )أقّل من 30 دقيقة( يف املغرب  فارِق )قرابة 12 ساعًة سنويًّ
ا( يف اإلمارات وأدىن  ل أعىل فارٍق )5 كتٍب سنويًّ وموريتانيا. وعىل مستوى عدِد الكتب، قد ُسجِّ
فارٍق )أقّل من كتاب( يف ليبيا وموريتانيا. ذاُت الصلة بالدراسة أو مجال العمل  يف مقابل15.18 

ساعة يف املتوسط السنوي و6.80 كتابيا يف املتوسط السنوي. 

نِة الدراسة مامرَسٌة مرغوبٌة لذاتها، وليست مقّيدًة   وُتؤرّش هذه النتائُج إىل أّن القراءَة لدى عيِّ
بدوافَع خارجيٍة َيحكمها منطُق الواجب أو اإللزام. وُتناقض هذه النتيجُة مرًّة أُخرى ما جاء يف 
ا خارج منهاِجه الّدرايس.  أحد التقارير العربية من أّن الطفَل العريب يقرأ نحَو ربِع صفحٍة سنويًّ

ا، خارج الدراسة أو املهنة يرَتاوح ُا بني 1.74 و28.67 مبتوّسٍط عام  عدِد الكتب املقروءِة سنويًّ
يساوي أكرَث من16  كتاًبا يف الّسنة و20.58 ساعة سنويا 

كتب ذات صلة بالدراسة متوسط 15 ساعة سنويا ومعدل6.80 كتاب سنويا. 

3.منسوُب قراءة الكتب بحَسب نوع وعاء املقروء: ورَقيٍّ أو إلكرتوين

أفادت املقارنُة بني الساعات املَقِضّيِة يف قراءة كتٍب أو وثائَق ورَقّيٍة وتلك املَقِضّيِة يف قراءة 
نصوٍص ووثائَق رقميٍة بأْولَوية القراءِة الرقمية التي بلغ فيها املتوسُط العريب ملنسوب القراءة 
نتيجٌة غرُي مفاجئة نظرًا إىل  الَورقّية. وهذه  للقراءة  ا مقابل 16.03 ساعة  19.45 ساعة سنويًّ
االكتساح الكبري لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، وظهوِر بدائَل تبدو أكرَث جاذبيًة من الوثائق 
عليها  الحصول  اإللكرتونّية، وسهولُة  والكتِب  الوثائق  انتشاِر  إىل ذلك رسعُة  املطبوعة. ُتضف 
أمام  الورقي  الكتاب  أزمة  عن  اليوَم  يتحّدثون  كثريون  صار  بحيُث  التكاليف؛  بأقّل  وَتباُدلِها 

ا، تراوحت األرقاُم بني  عدِد ساعاِت القراءة سنويًّ
)يف  ساعة  و63.85  الصومال(  )يف  ساعة   7.78
ا.  مرص(، مبعّدٍل عريّب ُيساوي 35.24 ساعة سنويًّ

بني  َتراوح  ا،  سنويًّ املقروءِة  الكتب  عدِد 
يساوي  عريب  مبتوّسٍط  و28.67؛   1.74

أكرَث من16  كتاًبا يف الّسنة
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تحميِله  سهولة  مع  والتوزيع،  والنرش  الطباعة  تكاليَف  وّفر  الذي  اإللكرتوين  الكتاب  منافسة 
وتخزينه.

4.منسوُب قراءة الكتب بحسب لغِة املقروء: عربيٍة أو أجنبية

جاء التقّدُم واضًحا لفائدة منسوِب قراءة الكتب باللغة العربية الذي تراوحت فيه متوّسطاُت 
الّدول بني 1.23 يف الصومال و20.40 يف لبنان، ومبتوسٍط عريب بلغ 10.94 كتاب يف السنة؛ بينام 
اإلنجليزية( بني 0.90 يف  أو  )الفرنسية  العربية  غرِي  أُخرى  بُلغٍة  الكتب  قراءة  َتراوح منسوُب 
الصومال و10.22 يف املغرب، ومل يتجاوز املتوسُط العريب لقراءة الكتب األجنبية 5.90 يف السنة. 
وقد تفاَوت حجُم الفوارق بني منسوب القراءِة باللغة العربية والقراءِة بُلغٍة أجنبية، حيث بلغ 
الفارُق نحَو 11 كتاًبا يف لبنان و9 يف اإلمارات و8 يف املغرب وقطر و7 يف تونس؛ بينام مل يتجاوز 

كتاًبا واحًدا يف الصومال وجزر القمر، وكتاَبنِي يف موريتانيا، و3 كتٍب يف اليمن وليبيا وجيبويت.

5. إتاحُة ُفرِص القراءة

يف األرسة 46.16  %

يف املؤسسة التعليمية 52.02%

يف املجتمع % 36.56

    ُتشري النتائُج إىل أّن مستوى اإلتاحة، إذا ما ُنِظر إليه كمتوّسٍط عاًم للمنطقة العربية، ال 
يزال دون املستوى املطلوب؛ خصوًصا من حيُث اإلتاحُة يف املجتمع. وعموًما، ُيالحظ وجوُد 

املقروؤ: 

ورقي أم الكرتوين؟

لغِة املقروء

منسوب قراءة  نصوص ووثائق رقمية عربية: 
ا  متوسط 19.45 ساعة سنويًّ

متوسط الكتب األجنبية 5.90 يف السنة

منسوب قراءة  نصوص ووثائق ورقية عربية: 
متوسط  ساعة للقراءة 16.03

متوسٍط عريب بلغ 10.94 كتاب يف السنة 
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أسبقيٍة نسبية لإلتاحة يف املؤّسسات التعليمية يف كّل الدول، باستثناء لبنان ومرص حيث كانت 
األسبقيُة لإلتاحة يف األرُسة. عىل صعيٍد آخر، ُتؤّكد ِقَيُم االنحراِف املعياري وجوَد تشّتٍت كبري يف 
الِقَيم، ما ُيحّتم النظَر إىل واقع كّل دولٍة لتشخيص َمواطِن قّوِتها وَضعفها. لذا، سُيسلَّط الضوُء 

يف القسم التايل عىل مستويات اإلتاحة، مع الرتكيز عىل أداء الدول. 

6.اإلتاحُة يف مستوى األرُسة

وهذا  لبنان،  يف  و94.84  الّصومال  يف   1.45 بني  األرُسة  يف  اإلتاحة  محور  درجاُت  تراوحت 
املدى الواسُع ُيفرّس إىل حدٍّ كبري ضعَف درجة املتوّسِط العريّب. وبالّنظر إىل الّدرجات املسّجلة، 
 4 فقد حصلت   .)100 من   50( الّدرجات  سّلم  متوّسط  فوق  تأيت  عربية  دولًة   11 أّن  يتبنّي 
دوٍل )لبنان ومرص واملغرب واإلمارات( عىل درجاٍت َتفوق 80، و5 دوٍل )األردن وتونس وقطر 
درجاٍت  والجزائر( عىل  )فلسطني  ودولتاِن  بني 60 و75،  درجاٍت  والبحرين( عىل  والسعودية 
يف حدود الخمسني. يف املقابل، حصلت كلٌّ من اليمن وليبيا وموريتانيا وجيبويت وجزِر القمر 

والّصومال عىل درجاٍت مل تبلغ عتبَة العرشين. 

7. اإلتاحُة يف مستوى املؤّسسة التعليمية

يف  نسبّي  اختالٍف  مع  األرُسة،  يف  اإلتاحة  ملستوى  نفِسه  االتجاه  يف  اإلتاحة  نتائُج  جاءت 
الدرجات التي تراوحت إجاماًل بني 7.44 يف الصومال و93.60 يف املغرب؛ فيام سّجلت 13 دولًة 
درجاٍت فوَق املتوّسط العريِب )52.02(. وهذه هي املجموعُة ذاُتها التي تصّدرت قامئَة املحور 
التي  نفِسها  املجموعِة  مقابل  وُعامن، يف  والكويت  وفلسطني  الجزائر  إليها  وُأضيَفت  السابق 

ظهرت يف آخرها. 

8.اإلتاحُة يف مستوى املجتمع

ا، تأيت درجاُت املتوّسِط املسّجلُة لإلتاحة يف املجتمع يف املستوى الثالث، مقارَنًة بسابقَتيها  نسبيًّ
)األرُسة، واملؤّسسِة التعليمية(. فقد تراوحت بني 1.67 يف الّصومال و75.92 يف اإلمارات، وجاء 
عن  ُبعدها  باعتبار  ضعيفة،  درجٌة  وهي  36.56؛  حدود  يف  مجتمعًة  العربيِة  الدول  متوّسُط 
منتصف الّسلَِّم املعتَمد )50 من 100 عىل األقل(. وَيرتبط تديّن مستوى اإلتاحة يف مؤّسسات 
املجتمع الحكوميِة أو املدنّية بَضعف البناء الثقايفِّ يف بعض البيئاِت العربّية، وغياِب االهتامم 
ئِة للقراءة. أِضف إىل ذلك ضعَف فعاليات الجامعاِت الثقافية وغياَب برامجها  بالفضاءات امُلهيِّ
زِة عىل القراءة، واالفتقاَر إىل املعارض التي ُتعرّف بالجديد من  عىل مستوى النشاطاِت املحفِّ
الكتب أو الندواِت التي ُتناقشها؛ وهو ما يعني تهميَش الفعاليات التي من شأنها ترويُج الكتاب 

وتوطنُي عادة القراءة.
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امُت الشخصية للقارئ 9. السرِّ

لِسامت الفرد الشخصية دوٌر كبري يف تحديد عالقته بالقراءة أو املطالعة. وليَِك ترتّسخ القراءُة 
ووجدانية؛  معرفّيٍة  ركائَز  مجموعة  إىل  االستناد  إىل  تحتاج  فإنها  مستدامة،  فعليٍة  كمامرسٍة 
والتعّلُق  القراءة،  نحو  إيجابية  اّتجاهاٍت  وامتالُك  املقروء،  وفهِم  القراءة  عىل  القدرُة  ها  أهمُّ
بالقراءة واإلقباُل عليها. لذلك، كان ال بدَّ من سرْب هذه الّسامت باعتبارها أحَد األبعاِد األساسية 

ملؤرشِّ القراءة يف املنطقة العربية. 

إتاحُة فرص القراءة                   املتوسط 

القدراُت القرائية 82.38                              

االتجاهاُت نحو القراءة                     57.33 

الدافعيُة نحو القراءة                    51.10  

10.االتجاهاُت نحو القراءة

الجزائر و92.97  العريب مبتوّسطاٍت تراوحت بني 58.78 يف  جاءت 12 دولًة فوق املتوّسط 

يف لبنان؛ وضّمت املجموعُة، إىل جانب ذلك، كالًّ من املغرب ومرص واإلمارات واألردن وتونس 

وَقطر والسعودية والبحرين وفلسطني وُعامن. يف املقابل، كانت أضعُف الدرجات لدى الصومال 

)6.91(، وجزِر القمر )11.93(، وجيبويت )24.98(، وموريتانا )28.20(، وليبيا )35.13(. وحّتى إذا 

ط السبعني،  ت هذه النتيجُة إيجابيًة يف مجملها، وبخاّصٍة يف دوٍل فاقت فيها درجاُتها املتوسِّ ُعدَّ

ا لتحريك الدافعيِة  فإنها تدعو إىل مزيٍد من االهتامم بهذا الجانب؛ ألّن االتجاهاِت ُتَعّد سنًدا قويًّ

إىل القراءة واإلقباِل عليها فعاًل، كام أثبتت ذلك دراساٌت عربيٌة وأجنبيٌة عديدة.

11.الّدافعيُة نحو القراءة 

ا، إذ مل تصل إىل درجة  ُتَعّد درجاُت الدافعية، مقارَنًة بالقدرات واالّتجاهات، متأّخرة نسبيًّ

باستثناء  االتجاهات  التي جاءت يف صدارة قامئة  نفُسها  العريب سوى 10 دوٍل، هي  املتوّسط 

ُعامن والجزائر؛ وكذلك الشأُن بالنسبة إىل املجموعة األخرية، حيُث ظهرت الدوُل  نفُسها مع 

انخفاٍض يف الدرجات. وعموًما، تبدو مسألُة الدافعيِة نحَو القراءة يف حاجٍة إىل مزيٍد من الدعم 

الشخص  رغبَة  ُتحرّك  التي  الحقيقية  الدوافِع  الكشف عن  إىل ذلك دون  والتعزيز؛ وال سبيَل 

الّتأكيد  يف القراءة، ومَتنحه الحدَّ األقىص من الرضا عند مامرستها. ويف هذا الصدد، ال بدَّ من 

عىل رضورة الرتكيِز عىل تنمية الدافعيِة الّداخلية إىل القراءة )مثِل حّب االستطالع، واملثابرة، 
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االكتفاء  بدَل  وغريِها(،  الذاتية،  والكفاءِة  القرائية،  والفعاليِة  القرايئ،  الذاِت  مفهوِم  وتحسنِي 

برْبطها مبحّفزاٍت خارجّية تجعل مدى فعِل القراءة وجاذبّيَتها ُمرتهَننِي بحضورها. 

12.القدراُت القرائية

ُيظهر مستوى القرائية يف املنطقة العربية تحّسًنا مّطرًدا، ويتساوى مع املستويات العاملية 
يف كثرٍي من الدول العربّية؛ حيث يكاد ُيناهز 100 يف املئة. فقد فاقت درجاُت املتوّسط 80 يف 
12 دولة، وجاءت بني 60 و80 يف 6 دول، بينام كان املتوّسٌط يف حدود 52 يف موريتانيا و45 يف 
ا لَكونها ُتؤّكد وجوَد األرضّية  جيبويت؛ وظلت الّصوماُل دون بيانات. وهذه النتيجُة إيجابّيٌة جدًّ
األساسّية لِفعل القراءة مبعنى القدرِة عىل فّك الحروف، ومنها إىل تطوير مهارِة القراءة مبعنى 
فمن  الفرد.  لدى  راسخ  كسلوٍك  القراءة  مامرسِة  إرساء  إىل  ُوصواًل  والتأليف؛  والتحليِل  الفهِم 
وجود هذا الحّد األدىن إلملام أفراد املجتمِع بالقراءة والكتابة ال ينتفي كلُّ أمٍل يف النهوض بوضع 
القراءِة يف املنطقة العربية فحْسب، بل أيًضا يف قدرتهم عىل تحصيل مهاراِت الحياة األساسية 

التي مُتّكنهم من املشاركة الفعلّية يف مجتمعات املعرفة واقتصاداِتها. 

13.القراءة والّشعور باالرتياح والّسعادة

ال شّك أن للقراءة عّدة أهداف، تتنّوع بني كسب املعرفة والرتويح عىل النفس، بني الفائدة 
واملتعة، ويفرتض أن يؤّدي كالهام إىل شعور بالرضا واالرتياح. فالقراءة سواء كانت بدافع  أداء 
الواجب أو بدافع إشباع رغبة ذاتية، تؤّدي يف نهاية األمر إىل نوع من خفض التوّتر والشعور 
مينح  أن  ميكن  داخلية  بدوافع  القراءة  عىل  اإلقبال  أن  بيد  اإليجابية.  االنفعاالت  من  بجملة 
التلقائية  القراءة  ألن  النفيس؛  والتوافق  الداخيل  والرضا  بالسعادة  شعورا  ذلك  فوق  القارئ 
املرغوبة لذاتها ترثي الفكر، وتطلق العنان للتخّيل، وتوّسع آفاق إدراك العامل الخارجي، وتفتح 

مجاالت التمّيز واإلبداع.

من هذا املنطلق كان السؤال حول مدى تأثري القراءة يف الشعور بالسعادة، فجاءت النتائج 
مؤّكدة هذا الرتابط، حيث بلغت نسبة الذين أّكدوا أّن القراءة تشعرهم بالسعادة دامئا 64.93 

باملئة، ومل تنخفض النسبة تحت 50 باملئة يف أي دولة. 

14.األسباب الدافعة إىل القراءة

كشفت النتائج عن بروز 4 دوافع أساسية، يايت عىل رأسها دافع “البحث عن املعلومات”، 
يليه “متعة القراءة يف حّد ذاتها”، ثّم “حب الإلطالع”، و”اكتساب ثقافة واسعة”. أما الدوافع 
التي جاءت يف مراتب متأخرة فهي “االستجابة لطلب األهل أو املدرّسني” بنسب متقاربة مع 

“الرغبة يف تنمية الذات”، وأخريا “تحسني املستوى املعريف” .
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 ويتبنّي من هذا التوزيع العام أن هناك خليط  من النفعية واملتعة الذاتية يف عالقة القارئ 
العريب بالقراءة، إذ يالحظ أن الدوافع التي أتت يف املقدمة يف أغلب الدول العربية جمعت بني 
الدافع الخارجي املتمثل يف القراءة للحصول عىل منفعة ما )ثقافية أو معرفية( والدافع الداخيل 

املتمثل يف االستمتاع بفعل القراءة وإشباع الحاجة إىل اإلطالع. 

15.أصناف القراءة الورقية

رغم االكتساح املتزايد للوسائل التكنولوجية وما وفرته من وسائط عديدة حّولت االهتامم 
إىل عوامل الصورة والصوت والحركة، ال يزال هناك من القراء من مل يقطع عالقته باملنشورات 
أّن الكتب تحديدا مل تفقد بعُد  الورقية من كتب ومجالت وصحف مطبوعة وغريها. ويبدو 
جاذبّيتها كام كشفت عن ذلك نتائج مؤرش القراءة العريب، حيث ظهرت قراءة الكتب يف املرتبة 
باملئة، ثم املجالت املختصة بنسبة  الروايات بنسبة  20.55  تلتها  باملئة،  األوىل بنسبة 28.05 
التوايل 17.06  )عىل  األخريتني  املرتبيتني  املصورة يف  والقصص  الصحف  باملئة. وجاءت   20.21
الكتب عىل كّل  أسبقية قراءة  العاّم يف خصوص  التوّجه  باملئة(. وينطبق هذا  باملئة و14.12 
الدول العربية باستثناء الصومال التي تساوت فيها قراءة الكتب مع قراءة الروايات. ولو جمعنا 
نسب الذين عربوا عن تفضيلهم للكتب مع الذين فضلوا الرويات تحديدا، نجد النسبة العربية 
ترتفع إىل 48.60 باملائة مام يعني أّن مكانة الكتاب الورقي أيا كان نوعه ما تزال هي الغالبة 

عىل األصناف الورقية األخرى. 

16.أصناف القراءة اإللكرتونية 

السؤال الذي طرح عىل املستجوبني يف استبيان القراءة حول أصناف القراءات اإللكرتونية 
التي ميارسونها أكرث من غريها. يف هذا الصدد كشفت النتائج عن أسبقية القراءة عىل الشبكات 
قراءة  ذلك  ييل  باملئة(،   23.02 )بنسبة  اإلخبارية  واملواقع  باملئة(   23.52 )بنسبة  االجتامعية 
الكتب اإللكرتونية )بنسبة 21.01 باملئة(. أما مواقع املجالت اإللكرتونية املختصة فجاءت يف 
املرتبة الرابعة )بنسبة 15.32 باملئة(، تليها املدونات والشبكات النهنية )عىل التوايل 9.35 باملئة 
و7.78 باملئة(. ويتبنّي من خالل هذا التوزيع أّن القراءات اإللكرتونية موّجهة أكرث نحو مجاالت 
الحياة العاّمة، وهذا يتفق ما توصلت إليه دراسة مؤسسة الصفحة املوالية من أّن أغلب الذين 
يستخدمون األنرتنيت يفعلون ذلك بقصد الدردشة أو قراءة الصحف واملجالت )80 باملئة يف 
لبنان، 62 باملئة يف مرص، 77 باملئة يف السعودية، 55 باملئة يف تونس، و59 باملئة يف املغرب، و78 

باملئة يف فلسطني، 100 باملئة يف سوريا، 75 باملئة يف األردن(. 
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17.االهتامم بحركة النرش ومتابعتها

تفيد النتائج أن من بني املشاركني يف االستبيان 19.68 باملئة يتابعون بانتظام ما ينرش من 
مؤلفات ورقية، و18.60 باملئة يتابعون بانتظام ما ينرش يف املكتبات الرقمية، فتصل بذلك نسبة 
املتابعني لحركة النرش بنوعيه إىل 38.29 باملئة. وميكن اعتبار هذه النسبة إشارة غري مبارشة إىل 
وجود اهتامم بعامل القراءة واملنشورات، وإىل التقارب الكبري يف درجة هذا االهتامم بني النرش 
الورقي والنرش اإللكرتوين؛ وتلتقي هذه النتيجة نسبيا مع ما أفرزته املقارنة بني منسوب القراءة 

الورقية والقراءة اإللكرتونية من أسبقية لهذه األخرية.

الخالصة والتوصيات

ووسيلَته  باآلخرين،  واالتصاِل  املعرفة  الكتساب  الرئيسية  اإلنسان  أداَة  بحقٍّ  القراءُة  ُتعترب 
لتحقيق الرُّقيِّ واالزدهار؛ ولذا أعطتها املَدنيُة الحديثُة أهمّية حيوّية، وجعلتها عالمة من عالمات 
شخًصا  وتجعله  الواسعَة،  املعرفِة  أبواَب  اإلنسان  أمام  تفتح  فهي  والحضاري.  الفكري  الرقّي 
متيقظا ونامًيا باستمرار. غرَي أن ذلك ال يتأّت لإلنسان، ما مل تصبح القراءة عادًة يومّيًة ُتالزمه 
واالتصال،  اإلعالِم  وتكنولوجيا  املتطّورة،  املعرفة  ُيوصف مبجتمع  ما  الحياة؛ خصوًصا يف  مدى 
واقتصاِد املعرفة، هذا املجتمُع الذي قوامه التعّلُم الّدائُم واملستمر، املّتسُم باالبتكار والّتجديد. 
ن آلّيًة لرْصد واقع القراءة  ُ القراءة العريبُّ مرشوعّيَته األساسية؛ ألّنه ُيكوِّ من هنا، َيكتسب مؤرشِّ
ومستوياتها يف املنطقة العربية، بهدف تغيري واقعها وتحفيِز األجيال الناشئة عىل اإلقبال عليها 

كأداٍة للتنمية والّتطويِر املجتمعي.

وقد أّكدت نتائج االستقصاء امليداين الذي شمل 148 ألف و294 مشارك ومشاركة من كافة 
الدول العربّية )60680 طالبا وطالبة من مختلف املراحل التعليمية، و87614 من غري الطلبة 
املنتمني إىل رشائح اجتامعية ومهنية مختلفة( أّن الشعوب العربّية مل تهجر القراءة متاما مثلام 
شاع ذلك يف السنوات األخرية. رمّبا تكون جاذبية القراءة الورقية تراجعت نوعا ما خاصة يف 
صفوف األجيال الجديدة التي فتحت أعينها عىل التكنولوجيات الحديثة، لكّن القراءَة كفعل 
ومامرسة وتفاعل مع النصوص واملستندات املكتوبة مل ترتاجع، بل عىل العكس من ذلك قد 
تضاعفت مّرات ومّرات تحت تأثري االنتشار الواسع للوسائط التكنولوجية وتطبيقاتها املتنّوعة 

وعىل رأسها الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وأجهزة القراءة اإللكرتونية. 

وبعيدا عن الجدل القائم حول أفضلية هذه القراءة أو تلك، تشري مجمل األرقام التي كشف 
عنها مؤرش القراءة العريب إىل أّن منسوب القراءة يف أغلب الدول العربية يف ارتفاع كبري ويف 
تزايد مستمّر. صحيح، ال ميكن اإلّدعاء بأن وضع القراءة يف املنطقة العربية يف أفضل حاالته، 
خاّصة وأّن املعطيات املوضوعية حول نوعية القراءات ال تزال شحيحة أو تكاد تنعدم، لكن 



قواعد الن�سر باملجلة

البحث  مبنهجية  تلتزم  التي  العلمية  والبحوث  املقاالت  الرتبية  علوم  مجلة  تنرش 
مكتوبة  املقاالت  وتكون  الرتبية،  علوم  مجال  عليها يف  املتعارف  وطرائقه  العلمي 
باللغة العربية ومل يسبق نرشها. ويراعى أال يزيد حجم املقال أو البحث عىل 15 
صفحة مبا يف ذلك املراجع والحوايش والجداول واألشكال وبخط Arial 14 ومبسافة 

1.15 ترسل إىل الربيد االلكرتوين للمجلة.

واملتابعات  والتقارير  الكتب  ومراجعة  والرتجامت  القراءات  بنرش  املجلة  تقوم 
العلمية حول الندوات واملؤمترات واألنشطة األكادميية ذات االرتباط بتخصصها.

ينبغي أن يتم توثيق املصادر واملراجع يف منت املقال وفقا لنظام جمعية علم النفس 
األمريكية )APA( كام ييل: أحمد أوزي )2015(. التعليم والتعلم الفعال. الطبعة 
األوىل، منشورات مجلة علوم الرتبية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص. 5.

 نرش هذا العدد بدعم من

ما وّفرته الدراسة الحالية من بيانات دقيقة كاف لإلقرار بأن العرب يقرأون )رّدا عىل مقولة 
أن العرب ال يقرأون(. قد تختلف دوافعهم وأهدافهم، وتتنوع وسائلهم ووسائطهم، وتتباين 
إيجايب عىل  يقرأون؛ ويف هذا دليل  املادية ولكّنهم  إمكانياتهم  قدراتهم ومهاراتهم، وتتفاوت 

وجود قاعدة أساسية قابلة للّتمتني والرّتقية. 


